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Introdução
O presente trabalho aborda a importância das rezadeiras na cidade de Antônio
Martins/RN. O intuito foi realizar uma etnografia e analisar como se configuram as
práticas de reza e cura de determinadas doenças com três rezadeiras da cidade.
Buscamos também descrever a trajetória espiritual dessas mulheres.
Material e métodos
Neste estudo abordamos a ideia de sagrado em Eliade (1992), a eficácia
simbólica em Lévi-Strauss (1996), além do processo de reciprocidade em Mauss
(2003); e Quintana para diferenciar os termos Rezadeiras, Benzedeiras e curandeiras.
As técnicas utilizadas foram: entrevistas, o diário de campo, o gravador de voz e
fotografia.
Resultados e discussões
Doenças de rezadeiras são aquelas cujos conhecimentos e diagnósticos são
definidos e elaborados pelas próprias rezadeiras. Entre elas estão: o quebrante ou mal
olhado, cobreiro, ventre caído, espinhela caída, etc. Apresentaremos os relatos das
trajetórias de vida das rezadeiras investigadas. São elas: dona França, dona Eliza e
dona Maria.
Conclusão
As chamadas “doenças de rezadeiras” só podem ser curadas através de rezas e
elementos específicos, e por pessoas que receberam um dom divino. A generosidade e
a solidariedade caracterizam as rezadeiras, que por sua ação desenvolvem uma relação
de reciprocidade com o doente.
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